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Θϋμα: Επεύγουςα ανϊγκη αναγγελύασ Σροχαύων Ατυχημϊτων ΜΟΝΟ με το Νο 112. 
 
 
Κύριε Τπουργϋ,  
 

Κατϊ την αιφνύδια εμφϊνιςη των μεγϊλων πυρκαγιών, που πραγματοποιόθηκαν ςτη Φώρα μασ, ςτο τϋλοσ 
Ιουλύου και Αυγούςτου 2019, η κυβϋρνηςη τησ Ν.Δ. και ειδικότερα το «Τπουργεύο Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ 
και η Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ», ανόγγειλαν και ϋδωςαν οδηγύεσ – μϋςω Κινητόσ Σηλεφωνύασ και 
SMS - , για την αντιμετώπιςη των πυρκαγιών, μϋςω του αριθμού 112,  που αποτελεύ τον «κοινό 
Πανευρωπαώκό αριθμό αναγγελύασ Ατυχημϊτων». 

 
Επιςημαύνουμε ότι ο Ελληνικόσ λαόσ, ϋμεινε ϋκθαμβοσ, για την ταχύτητα τησ – ψηφιακόσ – αναγγελύασ των 

πυρκαγιών και των ςχετικών οδηγιών αντιμετώπιςόσ τουσ και χαιρϋτιςαν την «πρωτόγνωρη» για τη χώρα 
μασ, διαδικαςύα. 

 
Δυςτυχώσ όμωσ, επειδό η μεγϊλη πλειοψηφύα – των πολιτών τησ χώρασ μασ – αγνοεύ, ςε ποςοςτό 90% - 

την ύπαρξη και μοναδικό χρόςη του 112 ωσ «Πανευρωπαώκό αριθμό αναγγελύασ ατυχημϊτων, ϋχει 
δημιουργηθεύ η εντύπωςη ότι ο αριθμόσ 112, αφορϊ μόνο αναγγελύεσ κλιματολογικών ςυνθηκών και φυςικών 
καταςτροφών, δηλ. Πυρκαγιών, πλημμυρών, ςειςμών, κ.τλ. και όχι ϊλλων ατυχημϊτων. 

 
Με ϊλλα λόγια αγνοεύ, ότι η από εικοςαετύασ η κλόςη του 112, ϋχει αποκλειςτικό χρόςη για την 

αναγγελύα ατυχημϊτων ςε όλεσ τισ Ευρωπαώκϋσ Φώρεσ, όχι μόνο για τισ φυςικϋσ καταςτροφϋσ αλλϊ και 
των οικιακών ατυχημϊτων, των παιδικών ατυχημϊτων και κυρύωσ των ΣΡΟΦΑΙΩΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΩΝ, που 
αποτελούν την πρώτη αιτύα θανϊτου, για τουσ πολύτεσ ϋωσ 40 ετών, και την παραγωγό χιλιϊδων 
τραυματιών και μόνιμων αναπηριών!!.  

 
Για το λόγο αυτό, τα τροχαύα ατυχόματα, ςυνιςτούν για όλεσ τισ χώρεσ μεύζον κοινωνικό πρόβλημα και 

μϊςτιγα των αναπτυγμϋνων χωρών. Ειδικϊ για τη χώρα μασ – που κατϋχει την αρνητικό πρωτιϊ, παραγωγόσ 
τροχαύων ατυχημϊτων – ςυνιςτϊ μια ςύγχρονη Ελληνικό Σραγωδύα, αφού κϊθε χρόνο καταγρϊφεται 
«απώλεια ενόσ χωριού, με πολύτεσ 16 ϋωσ 40 ετών!!.  
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Επειδό όμωσ, ςπανύωσ ο θϊνατοσ, από Σροχαύο ατύχημα, εύναι ακαριαύοσ, εύναι καθοριςτικό η αντιμετώπιςη 

του πολυτραυματύα, δηλαδό η επεύγουςα προνοςοκομειακό φροντύδα, από τον τόπο του ςυμβϊντοσ ϋωσ τη 
μετακομιδό του τραυματύα ςτο κατϊλληλο νοςοκομειακό ςχηματιςμό, αυτό δηλαδό που αποκαλεύται «Φρυςό 
Ώρα».  

 
Έχει μϊλιςτα αποδειχθεύ ότι ςτη χώρα μασ 4 ςτουσ 6 θανϊτουσ, κρύνονται ωσ παντελώσ ϊδικοι και 

οφεύλονται ςτην καθυςτερημϋνη αντιμετώπιςη των εμπλεκομϋνων υπηρεςιών ςτη φϊςη αυτό, και 
του αςυντόνιςτου ϋργου, των φορϋων τησ επεύγουςασ προνοςοκομειακόσ φροντύδασ.  

 
Εκτιμϊται μϊλιςτα, ότι εϊν ςτη χώρα μασ, το επύπεδο του υντονιςμού του ϋργου και τησ 

αποτελεςματικότητασ των κατϊλληλων υπηρεςιών φροντύδασ του τραυματύα (100, 166, 199), πληςιϊςει τον 
αντύςτοιχο μϋςο όρο των χωρών τησ Ε.Ε., οι θϊνατοι από τροχαύα ατυχόματα θα μπορούςαν να 
μειωθούν ϋωσ και 43%!!!. 

 
Κύριε Τπουργϋ, Κύριε Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ,  
 
Από όλα τα παραπϊνω, που επιςημαύνονται ςε ςχετικϊ ςυνϋδρια, και ημερύδεσ (ςτην αλλοδαπό και 

ημεδαπό) καταγρϊφεται ωσ βαςικό αιτύα και προώπόθεςη τησ «Μεύωςησ των επιπτώςεων των Σροχαύων 
Ατυχημϊτων, η εξαςφϊλιςη ςυντονιςμού, για την επιλογό τησ κατϊλληλησ υπηρεςύασ Προνοςοκομειακόσ 
φροντύδασ επύ τη βϊςη τησ διαφορετικότητασ του ϋργου τησ κϊθε ςχετικόσ υπηρεςύασ, ςε όλη την επικρϊτεια.  

υγκεκριμϋνα: 
 Η Αςτυνομύα, που καλεύται τηλεφωνικώσ ςτο Νο 100, κύριο ϋργο ϋχει την περιφρούρηςη και 

οριοθϋτηςη του τόπου του ατυχόματοσ και την επιμϋλεια ρύθμιςησ τησ ςωςτόσ κυκλοφορύασ.  

 Σο ΕΚΑΒ, που καλεύται τηλεφωνικώσ ςτο Νο 166, κύριο ϋργο ϋχει την ιατρικό και νοςηλευτικό 

αντιμετώπιςη του τραυματύα.  

 Η Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα, που καλεύται τηλεφωνικώσ ςτο Νο 199, κατϊ βϊςη ϋργο τησ εύναι 

ο απεγκλωβιςμόσ του/των ατυχηματιών, από τα οχόματα που εμπλϋκονται ςτο ατύχημα.  

 

ημεύωςη: Από το περιγραφόμενο ϋργο, των ϊνω υπηρεςιών, γύνεται φανερό η διαφορετικότητα 
των ϋργων τουσ,  καθώσ και η χρηςτικό τουσ αναγκαύα και ϊμεςη πρώτη παρουςύα, ςτον τόπο του 
ατυχόματοσ!.  

 
Π.χ. ςε ατύχημα με πεζό, δικυκλιςτό ό πολυτραυματύα, που βρύςκεται εκτόσ οχόματοσ, η κλόςη και 

η παρουςύα του ΕΚΑΒ, εύναι ϊμεςη και πρώτησ προτεραιότητασ, ενώ η κλόςη και η παρουςύα τησ 
πυροςβεςτικόσ υπηρεςύασ, εντελώσ περιττό.  

Αντύθετα, ατύχημα με εγκλωβιςμϋνο/ουσ, πολυτραυματύα/εσ, απαιτεύ την ϊμεςη και πρώτη 
παρουςύα τησ Πυροςβεςτικόσ Τπηρεςύασ. Έτςι η ϋγκαιρη χρονικό παρουςύα τησ κατϊλληλησ 
υπηρεςύασ, ςμικραύνει τισ επιπτώςεισ μιασ αιμορραγύασ ό μιασ εγκεφαλικόσ κϊκωςησ, ό μιασ κϊκωςησ 
τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ, ενόσ ακρωτηριαςμού κ.τ.λ, δηλ. παρατεύνει τη ζωό και βελτιώνει την υγεύα 
ενόσ ατυχηματύα.   

 
Αςφαλώσ όμωσ, η ϊμεςη χρηςτικό παρουςύα τησ εξειδικευμϋνησ υπηρεςύασ τησ Προνοςοκομειακόσ 

Υροντύδασ ςτον τόπο του ατυχόματοσ, Δεν μπορεύ να επαφύεται ςτην ετοιμότητα και μνόμη του 
εμπλεκόμενου  - και ςυνόθωσ ταραγμϋνου  καλούντοσ ιδιώτη – αλλϊ ΜΟΝΟ ςτην «αυςτηρό 
Αξιολόγηςη» του αναγγελθϋντοσ ατυχόματοσ, από Δημόςια αρχό όπωσ εύναι η υντονιςτικό 
Γραμματεύα υποδοχόσ τησ αναγγελύασ, που ανόκει ςτον Πανευρωπαώκό αριθμό 112».  

 
Πρϊγματι, η αξιολόγηςη που προςφϋρει το 112, εξαςφαλύζει την ϊμεςη παρουςύα τησ κατϊλληλησ 

υπηρεςύασ και του εξειδικευμϋνου ϋργου τησ, που ςυμβϊλλει ςτη «ςμύκρυνςη των επιπτώςεων των 
τροχαύων ατυχημϊτων – ςε χρόνο και ποιότητα – ςτα πλαύςια τησ Φρυςόσ Ώρασ»!! 

 



[3] 

 

Για όλουσ αυτούσ τουσ λόγουσ, ςε όλεσ τισ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ εύναι θεςμοθετημϋνη η 
μοναδικότητα του 112, ωσ Κοινόσ Πανευρωπαώκόσ Αριθμόσ αναγγελύασ ατυχημϊτων, (ςε 
πλεύςτεσ γλώςςεσ), πλην τησ χώρασ μασ, που η πλειοψηφύα του Ελληνικού Λαού, μόλισ τώρα γνώριςε 
– μϋςα από την ψηφιακό χρόςη – την αξύα του 112.  

 
Κατ’ εξαύρεςη, οι Αναπηρικού Υορεύσ τησ χώρασ μασ και ειδικότερα οι Κινητικϊ Ανϊπηροι, 

προεξϊρχοντοσ του «Πανελλαδικού υνδϋςμου Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων», μϋςα από 
υνϋδρια, ημερύδεσ, μελϋτεσ, καταγγελύεσ, επύ μια 20ετύα, ϋχουν – ανεπιτυχώσ – ζητόςει τη μοναδικό 
χρόςη του 112.  

Δυςτυχώσ όμωσ, όλεσ οι, κατϊ καιρούσ, επιτροπϋσ που οργανώθηκαν για τη «μεύωςη των 
τροχαύων ατυχημϊτων», και όχι τη μεύωςη των επιπτώςεων των τροχαύων ατυχημϊτων, 
αναζητούςαν κατϊ βϊςη μόνο τη μεύωςη του αριθμού των τροχαύων ατυχημϊτων κυρύωσ μϋςα 
από την ΠΡΟΛΗΧΗ και εντοπύζοντασ ωσ κύριεσ παραγοντικϋσ αιτύεσ τισ υψηλϋσ ταχύτητεσ, το αλκοόλ, 
την ϋλλειψη ςυμμόρφωςησ ςτουσ κανόνεσ του ΚΟΚ και εντϋλει τον ανθρώπινο παρϊγοντα και το κακό 
οδικό δύκτυο.  

 
Αλλϊ εϊν «ρεαλιςτικϊ», θεωρόςουμε ωσ αναπόφευκτη την ύπαρξη τροχαύων ατυχημϊτων, 

εύναι καιρόσ να δούμε τισ επιπτώςεισ των τροχαύων ατυχημϊτων, μϋςα από τη μεύωςη 
θανϊτων και τη ςμύκρυνςη ςοβαρών αναπηριών κϊτω από το πρύςμα και τισ ςυνθόκεσ του 
γενόμενου ατυχόματοσ, δηλαδό μϋςα από την αντιμετώπιςη του πολυτραυματύα από τον τόπο 
του ςυμβϊντοσ ϋωσ το νοςοκομεύο που αποτελεύ τουσ βαςικούσ ςτόχουσ τησ επεύγουςασ 
Προνοςοκομειακόσ Υροντύδασ.  

 
Κατϊ ςυνϋπεια πρϋπει να εξετϊςουμε τη μεύωςη – ςμύκρυνςη των επιπτώςεων των τροχαύων 

ατυχημϊτων από την ύπαρξη του αριθμού των Σροχαύων Ατυχημϊτων, μϋςω τησ ποιότητασ και 
αποτελεςματικότητασ των υπηρεςιών, τησ Επεύγουςασ Προνοςοκομειακόσ Υροντύδασ, ςε Εθνικό 
Επύπεδο ςτα πλαύςια τησ Φρυςόσ Ώρασ.  

 
Αξύζει να αναφϋρουμε, ότι η, προ 5ετύασ ςχετικό επιτροπό Σροχαύων Ατυχημϊτων, ενςωμϊτωςε ςτισ 

προτϊςεισ τησ και τη χρόςη του Νο 112. Όχι όμωσ με μοναδικότητα κλόςεωσ, αλλϊ από κοινού με τον 
αριθμό κλόςεωσ 100 για την αςτυνομύα, τον αριθμό 166 για το ΕΚΑΒ και τον αριθμό 199 για την 
Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα.  

Γι’ αυτό τα τελευταύα χρόνια, δεν υπόρξε καμύα αχτύδα φωτόσ, από τη δόθεν εφαρμογό του 112, ωσ 
θεςμοθετημϋνο Πανευρωπαώκό αριθμό αναγγελύασ Ατυχημϊτων.  

Υθϊςαμε – ςτη χώρα μασ – όταν γύνεται κλόςη ςτο 112, ευθύσ να ςου ανακοινώνεται(!), ότι εϊν 
θϋλεισ την αςτυνομύα μπορεύσ να καλϋςεισ το 100, για το ΕΚΑΒ το 166 και για την Π.Τ. το 199!!, 
δηλαδό κινούμεθα ςε πλόρη ευτελιςμό του 112!!.  

 
Κύριοι Τπουργού, αυτό εύναι η ςημερινό ζοφερό πραγματικότητα, που πρϋπει να ανατραπεύ. 
 
 
Κύριε Τπουργϋ Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ,  
Κύριε Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ,  
 
 Επιτϋλουσ ςόμερα, ϋγινε γνωςτό ςτην Ελληνικό Επικρϊτεια η χρόςη, η αξύα και η 

μοναδικότητα του 112, ωσ κοινόσ Πανευρωπαώκόσ αριθμόσ αναγγελύασ ατυχημϊτων. 
 Πιςτεύουμε λοιπόν, ότι εύναι καιρόσ, η αναγγελύα του Σροχαύου Ατυχόματοσ, ςτη χώρα μασ, 

να γύνεται ΜΟΝΟ μϋςα από ςχετικό Γραμματεύα Τποδοχόσ που ανόκει ςτο 112.  
 Εύναι επεύγουςα ανϊγκη να ςταματόςει η απώλεια ενόσ ολόκληρου χωριού ςτην πατρύδα 

μασ, με πολύτεσ από 16 ϋωσ 40 ετών, λόγω τησ απώλειασ χρόνου προνοςοκομειακόσ 
φροντύδασ, που προςφϋρει με ταχύτητα και αποτελεςματικότητα η αναγγελύα των 
Σροχαύων Ατυχημϊτων, με τον Πανευρωπαώκό Αριθμό 112.  
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Κύριε Τπουργϋ, Κύριε Γενικϋ Γραμματϋα,  
 
Ελπύζουμε να υιοθετόςετε την πρόταςη του Δ.. του υνδϋςμου μασ, ωσ αύτημα ϊμεςησ 

εφαρμογόσ και ςύμφωνο με τα Ευρωπαώκϊ θϋςματα.  
Επιπλϋον, εντϊςςεται ςτην εφαρμογό του Ν. 4074/2012, που αναφϋρεται ςτην εφαρμογό 

τησ Διεθνούσ ύμβαςησ του ΟΗΕ,  «για τα δικαιώματα των ΑμεΑ».  
Σϋλοσ, επειδό τουλϊχιςτον επύ 17 χρόνια, οι αναπηρικού φορεύσ αγωνιζόμαςτε για τη μοναδικό 

χρόςη του 112,  - ςτην αναγγελύα των Σροχαύων Ατυχημϊτων - , εύναι πια καιρόσ το 112 να 
εφαρμοςτεύ και ςτην Ελλϊδα, όπωσ και ςτα λοιπϊ Ευρωπαώκϊ Κρϊτη.  

 
Αναμϋνοντασ ςυνϊντηςό μασ, για περιςςότερεσ διευκρινόςεισ, διατελούμε,  
 
Μετϊ Σιμόσ  
Για το Δ.. του ΠΑΤΠΚΑ 
 
Ο Πρόεδροσ 
Γρηγόρησ Μούςιοσ 
 


